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عليه،تثقلكانتالمقدماتكتابةأنإلا،الصناعةهذهفيمتمرساوصار

نأيأملكانأنبعد""الانسابكتابتحقيقمقدمةفيبذلكصرحوقد

مقابلةفيشاركوهوقد-بكتابتهاالعثمانيةالمعارفدائرةمنسوبيأحديقوم

وأراها،المقدماتكتابةأستثقللياشتغاكثرةمع"وأنا:قال-نسخهابعض

الشيختواضعفمنالاخيروأما،فنعمالاستثقالاما(.1)."..أحسنهلامما

المعهود.

الشيخحياةفيمهفاجانبامعهاوماالمقدماتهذهلناكشفتوقد

العلماءمنومعارفهأصدقائهبعضفيهافذكر،الثقافيةوعلاقاتهالاجتماعية

)2(.العلميوالتعاونالودأواصرمنبينهمكانوما،والمثقفين

الاولىالطبعاتعلىتبعهاوماالمقدماتهذهإخراجفياعتمدتوقد

إلىالاشارةمعنحوهوخطأمنفيهاوقعماأصلحتوقد،الكتبلتلك

الهامش.فيذلك

قبل،منطبعقديكنلم"الصحيحين"مسنددالشيختقريظأنغير

ورقةفيالهاشميالحقعبدبنالوكيلعبدشيخناعندأصلهعلىووقفت

يؤثرلملكنهوسطها،منالتمزقبعضوبها،الأزرقبالمدادمكتوبة،واحدة

خيرا.اللهجزاهمنهانسخةليفصورشميخناوتفضلنصها،على

كثيرعنأعلمهمماوهذا:اقول72(.)ص"الانسابمقدمة-المعلميمقدمات"1()

مناصلاالتيالمقدماتكتابةيستثقلون،بتحقيقهالمشتغلينبالتراثالعالمينمن

كتابتها!منلهم

المفصلة.الشيخترجمةانظر)2(
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المكيالحرممكتبةفيوالتعديللجرحالمقدمةمسودةأيضاووجدت

معرفةعنالناظريبعدعنوائاالمفهرسلهاوضعلكن0،466برقمالشريف

.المعروفالمؤلفبخطصفحة()18في"الرواة"اصولوهوحقيقتها،

المسودةفيوالنص.والتعديللجرحاكتابلتحقيقالشيخمقدمةهيوانما

المفيدمنيكنفلمونقضا،زيادةللمطبوعالمواضعمنكثيرفيمغاير

لمطبوع.بامقارنتها

العالمين.ربللهوالحمد
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-هـ)ك/ر!س)/ثمم!،بى
صصصلهءنك/جمم!ء!تم!اإر/لىص!صهلمتتر!كلىلرال!اانلمأيرإمم!ص!تغالعاهـى!رولدا

رح!اك!كر!رميسصرللنياصلر/ف
لوسعملىلمر،لمءرمى!ولضابمصرلواك!يوكرعلرلهعالم!سدل!قادلون!مفنىلمحصسجمصتخص

مصملص!ابهنمكللمحصرصألزمم!ا!ج!؟فطءئهأءاصعأخموجيت!فتم/!كقء3.سئص،ء

،بع!اطم!لمبهه!مىبزكر4ممبممم!ص،فلمنمإ.نحغا!صبع!ع!سبه!ص!2لم/ولملمحنما)

صائمط!!مميسرىلم!عهيعرلوريخبجم!سيفمحرعءصمص/صح!سشاحصئحأعره!/و/ن!/لهدجون

.ئعإبلمإصهممهأقئنص!ءعيصع)أرجصرصم!رسجصي!طصممهموضرقألمئحائ!!اكلوتين

لم!رلمءممأضتعرحتىرلم/ألؤ!ي!!ز!سابهالن!سخ!ردئرعئرقمصحمعهفا

كمبعى-لمطرلىحر!كل)اصلعما!و!ر!م!3!لمس!ياجمصعءلجت-عف!برلم!رقم!!ت

ت-عزاه،لملمطقععرلمقلم-لزضاعراءر!رصرو/لحى/ي!حئعئصفكللم!بزكأءمص

!بر!ب!لم1!ث!لرفيعر)ق)/،رر)ميكىا!رء"ل!ا"طبحيركلرصورضلمحزء)نو)شص1ذرلم

ممىوعمكل!ء!ع!بضرمصفى!ايكلألعر،-ئث!.مزص!مو)حاخ-3*-)-لح!ور،ام/لرصم!

مم!ر!أ)خاذ)مصر!صملب!كهجمهحزضعجمزبمنناص/!س!سصمر!!أا

ع!غص،ممهـهلمرلمعأولمروسلمب!اص!يصسلمإفا/لمبر!ونهمرلملمىئكطممبمصا،

ء!هـحرصكز/633ممي3همو/راىلخأكىحملى/

نرلمبولخانماكلطييكرمحععغصمسبماكورصلرلبمالالرحاطولء!رسا!كلطق)ئىلأا

لم،رللأض!اساصاحصعإإضئصاتلتابءرضىصبزنمهصتأوا)ءصنضلمحصبلم

صركت!سرفىمر!ركبيسحفا)صكئإت!،يممر1ءلصامما!ش/!ممم!ق

صص،اءام)رزرماب!رلفضمراممولعانااثكلىشألرس!ر!يزثا

صرالإلىصتىممك!فصئضرط!/لسالممفد!امز(!حىصعماصءسلهمثرهلطمعم

س!ور،ممراح!م!ر)!كو!رصلما!ء

قيلىعبضلر!قننمممىمم!)

الهاشميالحقلعبد"الصحيحين"مسندلكتابالمعلميالعلامةتقريظ



يرو-ةورمسقصت"ممم

لنئ!ن!!برخيئ

و-دههدته1

وسلمو!بهلاو3!دأيا.،أظغطىافهو-ل

سو!لىا،افيهماوكاهـأتضظشمنلهاطلمصو!بالإساشماحارؤوناأكثرقد

-تيخةكن(أبصدخ!كاتنمااطجالأنححاإش-وهورثأكشخ؟هـشخاذلإواراوواإضع!ا

منه.هه!تجاارو؟تامنامميى!ماإتجاس!االأشا!:أسورالىيرجمدخلثأروأرى.الإسلا.

ا!د؟تا!أح!ما-ما!ااعدأثالتا.أررلمبئامنمو؟ا؟تاليةضعفأثافىا

أ-ةشالإقا!دشاشاوالمعاما"تأحباشاتفىب-4الص!يةاضبواالآددبفةموأنوأرى

والصمتا*اص!شااعتصهـباشالملأكا!شاضومواظةايةشااسكوناشأ-يمةواأوحدةواوالمعاشرة

اوحيداارر:اءهههـا،يتيسرصصاكااممااىقيح،حياتهفلا،نساني!رضمماذلكوغير

،؟الإنسانعلفإدا،إة-!اعاىسما!الآدابتلكورنصكرافإن،الام!اصاتلك

فعى،الازدنجادفهـغبأناتعاا!دةشاءإنليلمبثأيخا)ة!ااطتاكامشباعليهيسهات

يم،العثوالهدئبذللثبالاصداءو،ذالمثثلهيرهقدوةأصبحوقدإلامدةحلميهلاتمضىأن

أصصثنوأ!مدراهـحويأثال!لمبيستنيرحدهـا-الى-واولعظيمأخلقابدلكوال!خلق

تاثتلبثاا!سبيلىاهذافاسادكوناوإذاكثر.اعماىاويصلح،ال-ينفيرسخ،الانذى

اللهشاءانقئولانالام!اض

كد(،*مام!داإضللادب)لنبرئكنابالادبالسنؤثجموعاتكتببسطأومن

والما،شوةالضصاررابعةخماكااصسىابى%ارىوالإمام،اللهرحمهأجضارىاأس!عياسااكا

كتابهبعدهواإةرد-الادبأعنى-هذاهـبهتابه.اصحةواالجودةفىالمانضهىمؤ!ات

إفردـالأدـب1ضح،2-م

للجيلاني"الصمداللهفضل"لكتابتقريط



2كا؟--+-+بصسإئمة-أنطنغم

3-لا---3.--،ت"-!ءلا-،..".----ح.لا.-)----س!!ر؟"،!-

---ء-"ء-؟ء.-.،*ل!ص-.و.ء!.ل!!!-*.-ء-،.،لم

!بلمىلألم:حرعهغ+ء"كاث-!!ء---7/-كا:.-"

9ءئزخ!بكتاكلنهالجزهـرزااد!روخلىتعاوركتاافهنجهد

ةل!؟سوالن!لاهاملماها[-مفى!.المشتمل[لجزرهه(اظرالنو"و*لحإ-ا5ء4-ا!ير

-..

ف!زه!ب!،مئة!رر2في!ذ.لتكونطبعهنااختر)اثامن"ةرن11الههدفىل51

نءا)ةصهودة"لدةاةاتتب!االده(رحمهحجربئالمطفظ3اثامنةائةا(،ا?إن

لا"

وقكلبعدالرياشالهتدا!انثر/تراجم31تهقدفانجإ.له!وز*لإ؟حنا*ر.-دثنالنن/

!ر.ء*فىلامهنيد/).ل!صسءسصصاا،و

السيذكورالدللإب1افاضلااالتا"ؤلففيل-ءذانإىإاطبع1؟ن

...

،توانهاباعيهـو؟اا!باثرواظلفاالاضبهكاإدانهوبكأبىء:دا

اخل!مو!لى1ااإتطا.ثنيعلاهالمفيدةبمبة)1[لامانةءذهسككتنئمبهوجنا؟

ء*الجزاء-يرلىئ!اافهجزاه!مواعياااصلمينعنئممكلماءءنمضي

اإويذالسلالا!رمولاناظل"-قيإهارفتائرةداجمعمة!2ققة!المابعوكلق

لدةاادالهالىااءةجاهحان-"عماقم!رلبرلوا1اطوآا-أ!ان"مانلأ،
سنا

--،.2-+لابمل!--ش.!3-*9.--+لأ-3-،ذ!ت-ظد-.أ-جمهـ-صلطئقهب!،-3-.لم

2()جالخواطر""نزهةلكتابالطبعخاتمة



اطر1!لىوازهلأ6*لملام!نةاءصم.

حمنهاالجياتتلدق،موثصخاءوتعها.يعتبرنعدفرضاتأل!نحسن1ومن

لسبفن-با-4غاموااؤدعلىوهىمعيعافجشا[لانكلنر

!لا-)مر كلدا9خى

اولىاما،!-يدنانبهأهالاتمخاعلىالاموا،)!ملارالوهاباالملكلته[لهد

-و[م!ابلآتبربهواصه"وعلىملالباب1

هة!ترالا.ممنةبمعجمإوسوحهالةلرصا1هذاطقلىتثافهونه!فةدتمهوب!

ضلىل!نقعاتظبمةصالةدو!ىالندوىمعينالدبناطاجيبالارللفاضل[ن!واطكأ

ستأذالإا)شهيرتالعلا-لمممنت-ظبمكرطرزتقدوسماولاح!مها!فر

الوا-لةفصالعظليةر6لعااةفىدابمطبعةوبص[كدته1حفظهوىلنداد!سا؟اسمد

.مىةال!لأصضالعاؤ!قدنوالةشاور!ثرلىتعالتههاقاودكقد/1را-دفى

-ثلمؤالمملكاظلفىوالطابم!بوال!والدارستوال!ارفوالمعابالعلوم

ادلمظان،ان!داوصىاقى!امهكرءمو،.كادنوفى4فضااضت!رالذى،نالم!

ن-،صعلىعمانمييررحالسا5جاصفااثاالا.ظ"رالعلومنسلطاا-لمطانابن

-تقاهروالأالتةرصئمةاد،هواذبقالعؤياعاهكتهزالتلا

حيدرسووا.ب1االعايةالمغاضوالسانيها!ض!ئلذىصدادةمحتارركيةهذهو

الآصفيةولةإلدلى14يرالزوول!ء*يةمىلتظالاالمجلسئيسربهادر!صدنواز

الع!ىابلسئيسردرمهاجنئههارطالنوابضلفأالابقيه!!لىالعائمامااو

!دىفىبلنواالنيبايفل!مرايبهولااجدلماعتماداافتو-لا-!مية

ا،أمجدوالا-صفيةالآالدولةفىيرالمياسةزروالمجميةعميددر،بصمدر

ادارةكنو-ليةالعدكنرو،جصعيةالعبديكثربهادر-غهيارناظكأالنواب

للهمااداالمطبعة+ديروالجعيةركنالحقظ!ورالسيدالصدقوالفخ!ملحب!ا

3ية-كاصنمءزاومنسا-ا!همدرلىت!ا

فهأمشر!لىةهبكأ1353سنه-لهالابيعرصاح.رلعالاابومطبعها.تهـأ.وكانا

را!-ضحيةوادلاموااشصملاةفضل1

قا،اليماحمن[لرعبد(7)

الخواطرنزهةفيذكرلهاالتيالامكنةلمعجمالطبعخاتمة



برلمحالما

الانسابمقدء4

لهشريكلاو-دهاللهالاالهلااناشهـد:العالمينربللهاءد

انبيائه!اتمءصليبارك:سلم؟اللهصلى،رسوله:عبدهعداان!

ومحبه.لهعد؟2

الكريمهعبدسعدافيالامامللحافظ(الأناب)كتابفانبعداما

طبعهالىةصقوناشانهالمستشرقونادرك-ليلغتابالسمعافىعدابن

عليمنهممحاظهغرافبالزنكوطبعوه1291سنةاىسنة-صينمنذ

سقيمةالنسخةانيخرصنعوامانعمو،بهاظفروااىأالنسخبنصورة

تلكنخ:جودعزفقدذلكمع،والتحريفوالسقطفيهايكثرجد

01؟للتلفعرضةمنهاالموجودؤصارور!افبلىبطب!الاالعهدتقادموالطبعة

،الكتابهذاامصالدكنبحيدر؟لادالعثمانيةالمعارفدافىةجمعيةرجالفام

ثسكتبهالىبافة11شالتراجمفنهلوطملةهىجمعيتهمشلاكيف

مصورةاشكأطوطةالكتابمنفختحصيلفىفسعواباكثرهاالمتفردةو

الى،-فبادر:!:صفهاسياقى:-ا،طبوعةغيرنخبثلاثفظفر!اعنها

للسمعانيالانسابمقدمة



مسج-4((43،(ا!برىاا-!ناصناخلىاالمدغ"خاأ

نافا-ى---ر.ص1231سانةق

هذه)-حصك.ابلزذدحموآق-عليه!ابلنايةرفو0الراالمكتبةقالمجلااهذمنا5جزناجد-يةورمةالرا-"0ا!لا

علهاقراا-ىااميمابربئسيمانيئالدنفيسعدخهابئ-ااينيةرا)ديا:لمحدلا5نخةعلىإلمتتو-يسارالكل

-ر-النسخالهذه-رمشنا-الىالصلاحبئ-!رابىاطاظ

ا؟زءمذاقكخ1اختلافدكر

النعيم-منبهاع!اصمنبابضه-3-تطيحهاالمبورلنربةا--إرابةالمدلنخةاقهلجزاهذاا-ل

//-افلةقتلهية1كرباب1-لالى-ينتهىم!قيعنلايردىةلمنببااولهيةالمرالنخة-ق

للفظة1هذهتحقيقالىظفتفت-انا-بنا-ا-أنبالفظةبينلاختلات11كأير.الجزهذا-فىللسقبقةالاجزاء.الاقنجدالا

فيهليتفكلطبعناهالهمقا5!ذ-!يقهدقأجا-الكتابهذا.!محىاحدالينالرحمنعبدالفخضلالماامالما

فيه-والظربالامعانا-لىهو"ن

-انجأابنالفظةعلالمعارتةافىدرضاءاحدفيا!احمنالرعبدالمسخاطدلضلالماءقييق

الكتابةاطدئةاكخلبعصقتبعا-طبعت-الا-صيفةءلميها-فاا!ىالنخاكزقابي!قىصنئاسافيدفىكئيرا-غ

-جماعةالبيهتىهااختعرككذ5لر-اظا.مجذت-نااخبراختصار--هى-الا-الصوابان-ارى-ابأ-مكذا

هم--غيرالفيتهق-العر[قيبماتقرقانووىئمقه"ترقاملاحاانذكره

القديمةاك-خن0ثىقصربحا-ابأ-هكذامضبوطةالصبغةارهذهفلمةفىالداقناعندالموحودةالنخةرت!فحت

نستبهة-ا-0"عملةقالبا-ق-ابا-هكذا.واضعقضبطتال

نا-اخبراختصار-انا---انا-بدلها-خ-انماالقديمةالخبعصسقلصيغة1هذهنقعلم

الا--مكذافكتبتبةالممرقاماالنخاكزقوكتتصريحةلباغا-نااخبر-بقولهنيدالاساول1قيعبرلبيهتى1

صيةتانمعيةفيرالمرقعافيدالانل-ااقالا-انا--لا-اخبرنا-فيهايقعيكدلم-الا-ةيهاوخالىاكخ

حتى"الكفايةقاظإبتالهوكرالخطيبعليه-نصاطديثكتبمساجعة!نيبمااكالالاصتعماقة-كئيرنااخبر

-هشيمكاباربئ-عبداقه!ةبئحمادشهم(نااخبر)العبارةبهذهالاحمعوهضيكونوايخبر-نلمالعماهلمنجماعةان

"....هي-نبئيد-ينمامبنزاقالر-عبد.وصىبنبثير-عبدادلهاسخ

الاباخبرنا-تس:عنر-اتهقيعبرلاةكادنفهالبيهتىن1بل

ا-د-صنئبىث1--شكالاملكتبا.ن،خذبمأماةيهابععقبلتظتد-س!منفةكتبعنى-عصالبييىصنئقماكزاان

نا-اا---اخبرنا-الصيت5هذعلتفوجدظىارالد

نااخبر-لابلفظ1عاصموه-نيعبري!ونوالمكمعلىاالخطيبنصيئالذلأ،-4ايةوار.ـن!واضعا)ببرقىصئفىننبعت-

اسا--ايىغة5،!ذالشقنقعتهمرعبافوصجدت

ما!يروالبقا!إالسضاوى-نص5في-:بالخطعايهنص-تثاطدكتببتصهحتءلمكاةينعق-ناانبا-صيغةان

تجددلات!جداينعقالاتصالمعالصيغفىيرالضهت-وحذنا!اااخخصارقاصطلاحئينالمحديجرلمانهالفنعلاهمن

عندالانقطاععلىعولإثمئلذلان-ناخرا--ا-ئاحد-معىعلى-فلاناخبر-ا--فلاداثحد-ا)كتبق

وكثيرادينإداراتعباقطاعالالةعلىكل-لانهعلىفق.-1فا/4فيهلفخامنوجرابئظا-1هرخا-1اظطيب

نا-خبرا.نهـ-ذخوالمأالكت!فىه!او-الا-الصفة5/!ذإبيهىصشقلينالداتيارماتقع

-الحاععايهنصةللاجازهمعراهلو.مثايخهمالبيهتىوشيوخا!طلاحقناانباء.تفة-ظتكاااعنا"اخبر!فةان

وأنباأبنالفظةعلىتحقيق



ا؟11ء81
مولاله!

اصطفىالدرعبادهعلىسلامواطددته

لهلاسبيلكثيرةمعرماتالىودنياهدنهفىيقتقرالانسان

لمدق1ووالباطلالهقالاخبارفىقعكاناذؤ،الأبالاخبارااإا

هياقدو.!لكتمييزالىمضظرهوال!أووالصوابوالكذب

هناليهنحناجماجميعلناحةظواصدقسلفلناتعالىوتباركالله

وسلمعليهاللهصلىنبينأسنةو،عزوجلربناكتابتفسيرفىالاخبار

دابها2وواللغة،الققهاهودتاوى،القفتاةوقعكايا،امحابه7ثارو

سوقبعدلممقوالزمواوالتزموا.ذلدغيرو،الاريخو،والشعر

نقدعلتساعدالتىاوواةاحوالئئبعواو.بالاسانيدالاخبارتلك

الرواةاحوالىتفقدواو.هاضظواجملةفىفاوضظوهااخبارلم

بخبرهالاحتجاجيجبمف،فيزوايش!!راوبماكلعلضواو

لامجتيمقو،اعتفداذابهالاحتجاجالالامجبمنو،نفردلواو

،ومادوناخرىدونطلفئعليهيعتمدمقو،يستئهدولكقبه

ظنتقدوهاالاخبارالىوعدوا.وكذابمغفلومتساهلمقذلك

الاخبارتفقدواو؟لصحغ1!لمتبماكنوههنهالعاخلمواو!وهاو

ماورفهاش!مهموفىتعلهمب!عةصفىاقدوالصهظاكلماالق

لتعديل1والجرحمقدمة



بمياربرهنكبم

هقلىمة

اصطفىالذينعبادهعلىوسلامدتهالحمد

علمائها،وتراجمقدمائهاتاريخحفظالإسلاميةالأ!ةبهامتازتمماإن

والنصوصالأمموتواريخالأنسابعلمحفطهوذلكءلىالأولوالباعث

ولهذا،غيرهمنالصحيحوتمييزالرواياتنقدمنالتمكنوليسيرالدينية

محميرةذلكفيوالتآليف،العلمرواةتراجمفىهيإنماالتواريخغالبتجد

لهتيسرمنمعووفياخهموأحوالهمشيوخهأسماءقيدوقدإلاعالمفقلجدا

ويغلبتقدمهمنكلامتصنيفهفيينقلالمتأخركانلمالكن،غيرهممن

الناسعنايةح[نتترتيباوأحسنجمعأأكثرالمتأخرلصنيفيكونأن

فيماالهذليخراشأبوقالوقد،المتأخرينمؤلفاتحفظإلىغالبأتتجه

:هذايلاقي

مايمضيجلوإنبالأدنىنوكلوإنماالكلومتعفوأنهاعلى

كالجارفالعامةبالنكباتالمؤلفاتتلكمنمولفةألوفضياعمعهذا

جرجانتاريخمقدمة



الشعر:نةمكا

يمالقد

هقلىمة

الدينوريقتيبةلابنالكبيرالمعانيلكتاب

اللهالاالهلانوأشهد،فيهمباركآطيباكثيرآحمدادنهالحمد

اللهصلوات،ورسوله،عبدهمحدانشهدو،لهشريكلاوحده

وصحبه.آلهوعلىعليهوسلامه

مدرستهم،الطبيعةكتابهماميةأمةالاسلامقبلالعربكان

منهمارادمنكلوكان،قلوبهمودفاترهم،لسنتهمأقلامهم،الحياة

فيعبقريةاظهاراو،مأثرةتثبيتاو،حكمةتخليداو،فكرةتقييد

ابياتاذلكفينشأ،التصويرواتقانالتصورولطفالاحساسدقة

كلبهافيطيرواالرواةيتلقفهاحتىشقتيهتجاوزتكادفلا،قصيدةاو

نبوغمطهروهوتاريخهموهومؤلفاتهمهووحدهالشعرفكان،مطار

مفكريهم.

العزلةومن،والحضارةالعمالىالاميةمنفنقلهمالاسلامجاءثم

أفادوامامعالمخالطةتلكجراءمنفكاننحالطتها،الىالاممعن

أ

الكبيرالمعانيمقدمة



فمنرررءؤآ%

المصع!!مقدمة

اصطفى.الذينعبادهعلىسلامواطددته

النقل،علىمدارهاألاسلاميةالعلوممعظمانالواضحفنبعداها

بسقيمههمحيحهيختلطانشأذهمنتعالىاللهنصكتابعدالماالنقلانو

الناقلين.احوالفىالنظرالنقد!ادو،النقدالىمفتقرافأصبح

وحديثتفسيروقرا.اتهن&لمومتلكبنقلسلفناعلا.اعتنىقدو

بهايحدثمتصلةبأسانيدالأدبوالغة.والتاريخكذاو،فقهوثار"وا

ذلكجانبلىر.المصنفاتفىتقييدهاك!انالىالساقىعناللاحق

001كغيرهاتقيبثملبنقلللناسيياثهاوالرواةاحوالعنبالبحثعنوا

البهبيرالتاريخصشذهاالآالرواةلأحما.جامعمصنفوأول

بضعهعلاحتوى،اللهرحمهالبخارىاحماعيلبنعداللهعبدابىللامام

يحيىوخذلبناصالامامينامحابجمععصرهفىو،قىجمةالفعشر

اطميعوا!منفات2ثمكثرت،الرواةاحوالفىاظداهممامجاميعمعين)بئ

051ذ/لكفى

ا

والتفريقالجمعلاوهامالموضحمقدمة


	25المقدمات وما إليها
	مقدمة التحقيق


